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CÔNG BÁO/Số 05+06/Ngày 07-01-2019

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ðỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 63/2018/Qð-UBND

Bình ðịnh, ngày 18 tháng 12 năm 2018
QUYẾT ðỊNH

Ban hành Quy ñịnh giá tối ña dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt
trên ñịa bàn huyện Hoài Ân, tỉnh Bình ðịnh lộ trình 02 năm (2019 - 2020)
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ðỊNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;
Căn cứ Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy ñịnh
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Giá;
Căn cứ Nghị ñịnh số 149/2016/Nð-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa ñổi, bổ
sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy
ñịnh phương pháp ñịnh giá chung ñối với hàng hóa, dịch vụ;
Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng
dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy
ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Giá;
Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về
việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014
của Bộ Tài chính;
Theo ñề nghị của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 256/BC-STP ngày 07/11/2018 và
ñề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 562/TTr-STC ngày 12/12/2018.
QUYẾT ðỊNH
ðiều 1. Ban hành quy ñịnh giá tối ña dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh
hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên ñịa bàn huyện Hoài Ân, tỉnh Bình
ðịnh lộ trình 02 năm (2019 - 2020), cụ thể như sau:
1. ðối tượng nộp: Các tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân ñược cung ứng dịch vụ thu
gom, vận chuyển rác thải trên ñịa bàn huyện Hoài Ân, tỉnh Bình ðịnh.
2. ðơn vị thực hiện thu: Hạt Quản lý giao thông và ñô thị huyện Hoài Ân.

